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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 فرقه نیوز ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳مرداد   ۲۰ ]تاریخ:[

 

 مظلوم نمایی بهائیت در فضای مجازی

گروههای انحرافی مظلوم نمایی برای خود و مظلوم کشی دولت و نظام همیشه یکی از حربه های فرقه های ضاله و 

 .اسالمی است

به گزارش فرقه نیوز، همیشه یکی از حربه های فرقه های ضاله و گروههای انحرافی مظلوم نمایی برای خود و 

قتل بی دلیل  مظلوم کشی دولت و نظام اسالمی است. یکی از این گروهها فرقه ضاله بهائیت است که از کشتن و 

 .ایران خبر می دهند بهائیان در ایران و دستگیری بی علت اعضا این گروه در

در فضای مجازی هم به تازگی موجی ایجاد شده است که اقلیت های دینی در ایران از حقوق شهروندی خود محروم 

مسیحیان در کنار بقیه مردم از خرید و  این کشور کلیساهای مختلف را می بینیم یا  هستند. حال این که در گوشه و کنار

فروش و آزادی های طبیعی برخوردار هستند. همچنین این گروه در مجلس شورای اسالمی دارای نماینده هستند. آیا 

اقلیت های مذهبی هم به همین  این داللت بر آزادی و داشتن حقوق شهروندی نیست؟ در مورد سایر ادیان آسمانی و

 ...و زرتشتیان شکل است از کلیمیان

اما اینکه بهائیت در ایران از این حقوق محروم است جای هیچ شک و شبهه ای نیست. زیرا در قانون اساسی ایران  

بهائیت نه تنها جزء ادیان به آن اشاره نشده است بلکه جزء اقلیت ها هم محسوب نمی شود زیرا این گروه جزء  

 .اسالم شکل گرفته است رای انحراف مردم از دین مقدسهای منحرفی است که توسط خود استعمار بدسته

سوال دیگری که مطرح است این است که آیا همین گروه و فرقه ضاله که ساالنه میلیونها دالر از ارز این مملکت را 

برای بقای رژیم منحوس اشغالگر قدس به اسرائیل می فرستند همین حقوق را که ادعای نقض آنها را در ایران زمین  

 !ارند در آن منطقه اشغالی دارند؟ یا حق هیچگونه تبلیغی در آن منطقه ندارند؟د

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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